
Postsmoltgloben setter en ny standard 
for lukket oppdrett av laks i sjø

Hvilket problem teknologien skal løse?
Lakseoppdrett i dag har i perioder problemer med å holde nivået av lakselus nede på det nivået
myndighetene krever. For å greie dette medfører det store kostnader for oppdretterne, og 
det gir uønskede utslipp til miljøet. I tillegg går fiskevelferden drastisk ned, det er altfor stor 
dødelighet i sjøfasen. Postsmoltgloben er en teknologi som er utviklet for å kunne oppdrette 
laks frem til 1 kg lukket i sjø (beskyttet) for å unngå luseproblemer. Postsmoltgloben er også 
utviklet for å kunne gjennomføre skånsom og miljøvennlig ferskvannsbehandling av laks mot
lakselus og parasitter, uten bruk av behandlingsmidler.

Teknologien 
Postsmoltgloben er en lukket mærd, (globe) 
på 3500 m3. Den inneholder nok vann til å 
holde ca 250 tonn med fisk. Det er et lukket 
oppdrettsanlegg der fisken kan være mer be-
skyttet fra ytre miljøpåvirkning. Nytt vann 
pumpes inn og kan oksygeneres for å optima-
lisere miljøforholdene. Postsmoltgloben har 
utstyr for å samle opp partikler som fiskeskitt 
og fôrrester. I tillegg er globen svært robust 
mot rømming. I motsetning til de fleste andre 
lukkede oppdrettsanlegg er den lukket også i 

toppen, slik at bølger med luselarver el ikke 
kan komme inn til fisken. Det at den er lukket 
i toppen skjermer også fra sollys som vanlig-
vis gir groe på innvendige tankvegger og siler.  
Inne under taket i den lukkede toppen er det 
også tekniske rom for alt av utstyr en tren-
ger til oppdrett, samt fôr-lager og nødstrøm 
til pumper etc. Disse tekniske rommene utgjør 
også samtidig nødvendig oppdrift. På denne 
måten ungår en belastning i overgang mellom 
oppdriftstankene og tankvegg.

Bildet under viser 
postsmoltgloben i drift i Lysefjorden



Hvorfor er dette en bedre løsning enn 
det som finnes i dag?
Postsmoltgloben kan bygges både solid og ri-
melig. Det skyldes patentet på bruk av rørsyst-
met som er en del av den bærende strukturen 
i globen. Det rimelige, robuste og holdbare 
materialet polyetylen (PE) som byggemate- 
riale, kan dermed brukes på store lukkede 
enheter, slik at kostnaden per volum blir lav. 
PE er et termoplastmateriale som er noe elas-
tisk.   Derfor kreves det spesiell kunnskap for 
å bygge store konstruksjoner. Patentet går ut 
på å bruke rørene (vann-tilførsel og avløp) til 
å spile ut yttervegg og holde oppe konstruk-
sjonen. Oppdriften er flyttet inn i toppen, slik 
at en unngår de store belastningene mellom 
flytekrage og vegg fra bølger og strøm. Dis-
se oppdriftskamrene gir samtidig fasiliteter til 
tekniske rom og fôrtanker. En slipper derfor 
også kostnader til fôrflåte.

Det andre patentet går på å bruke luft til å 
skyve fisk og vann ut av enheten, mens globen
stiger opp av vannet. Dette er mulig siden an-
legget er tett i toppen, - fisk og vann presses 
ned og ut gjennom en egen fisketappeslange
i bunnen. Dette løser et problem som de al-
ler fleste lukkede oppdrettsanlegg ikke har en 
god løsning for, og som gjør at oppdrettsenhe-
ten også kan brukes til å behandle fisk. Dette 
gjør det svært skånsomt for fisken og rimelig 
for oppdretteren, siden de slipper dyre løsnin-
ger med brønnbåter etc. Løsningen er utviklet 
for å kunne masseproduseres, slik at alle opp-
drettere skal kunne bruke hver sin globe til be-
handling for å spare kostnader og kutte miljø- 
utslipp. Globen vil bli både rimelig og med 
gode løsninger, noe som vil gjøre at barrieren 
for å begynne med lukket postsmoltoppdrett i 
sjø reduseres.

Bildet øverst viser hevet 
postsmoltglobe i fullskala med 

prototypen nedsenket i forgrunnen.
 

Bilde nedenfor viser postsmoltgloben 
nedsenket i normal driftsposisjon.

Bildet under til venstre viser tilførsels-
rør og avløpsrør som holder konstruk-

sjonen. Bildet under til høyre viser 
tekniske rom inne i toppen, som også 

gir nødvendig oppdrift. 



Miljøeffekt av løsningen 
Globen løser utslippsproblemene fra lusebe-
handling på kort og lang sikt. På kort sikt ved
at den brukes som miljøvennlig behandling 
med ferskvann mot lakselus og parasitter 
(AGD), slik at det ikke blir utslipp av behand-
lingsmidler. På lang sikt ved at fisken kan pro-
duseres lukket (beskyttet) frem til 1 kg (post-
smolt), før den vokser frem til slaktestørrelse
i vanlige åpne merder. Da unngår en behand-
ling frem til 1 kg, og fisken utvikler ikke resis-
tens mot lusebehandling. Dette gir effekt også 

Figurene under viser at jevn strømhastighet og at nytt 
vann og oksygen distribueres i hele volumet.

Figur nederst viser V-dyse. 
Figuren under viser at godt og jevnt 
strømingsbilde oppnås.

Figur til høyre viser at fôrspill og 
feces fjernes raskere med 
V-dyse.

på den siste tiden i åpne merder. Ved å ha 
fisken lukket frem til 1 kg før en setter de over 
i vanlige åpne merder, så kan en også øke om-
løpstiden i de vanlige merdene. En kan da re-
dusere tiden frem til slakting til ett år i stedet 
for over to år som nå. Dermed så kan produk-
sjonen dobles på eksisterende oppdrettsareal, 
noe som også gir mulighet for at næringen kan
vokse uten å måtte ta i bruk nye arealer i kyst-
sonen. Lukkede anlegg som samler opp fiske-
skitt, kan derfor også ta i bruk oppdrettsarea-
ler som ellers ikke kan brukes.

Optimalisert vannsirkulasjon
Kjente løsninger for vanndistribusjon er for-
bedret ved utvikling av globene. Resultatene 
fra prototypen er brukt til å optimalisere vann-
strømmen for å få et svært jevnt strømbilde 
i alle deler av globen.  Det er utviklet enkel 
V-dyse for tilførsel av nytt vann for å få ut par-
tiklene raskes mulig, slik at vannmiljøet er op-
timalt.



Bildene over viser Nofima i sving med å dokumentere god vannsirkulasjon inne i prototypen.  
Disse resultatene er brukt til å forbedre beregningene av sirkulasjonen i fullskalaanlegget FishGLOBE V5.
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